
De nieuwe vertrouwenscontactpersonen stellen zich voor… 

 

Sinds 1 januari 2011 heeft de vereniging twee vertrouwenscontactpersonen, afgekort 

VCP, Ruud Huisman en Stieneke Torringa zij hebben dit samen nu 9 jaar gedaan. Het 

werd tijd om het stokje over te dragen. De nieuwe VCPers worden Leo van den 

Heuvel en Marjo Prigge van der Linden, zij volgen 21 maart de NOC-NSF training VCP 

en zullen daarna gecertificeerd aan de slag gaan. 

Het bestuur is blij dat zij deze rol op zich willen nemen en hopen natuurlijk dat zij niet 

in actie hoeven te komen. Mocht dat wel zo zijn, dan wensen wij hen veel wijsheid 

toe bij het uitvoeren van deze taak. Hieronder stellen Leo en Marjo zich voor. Op 

onze website zal een uitgebreider document worden geplaatst met alle in en outs. 

 

Korte introductie  

Mijn naam is Leo van den Heuvel woonachtig in Apeldoorn, gehuwd met Rita en we 

hebben 2 kinderen en een kleindochter waar we heel gelukkig van worden. Ruim 40 

jaar werk ik nu in de gezondheidszorg in zeer verschillende functies, van ICU-CCU en 

anesthesie verpleegkundige tot Research Director Benelux van een Amerikaanse 

farmaceut. Op dit moment werk ik in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht aan 

het opzetten van een Europees Netwerk van toponderzoekers die zich bezighouden 

met de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden op het gebied van 

Infectieziekten en de aanpak van antibioticaresistentie. Daarnaast vervul ik als 

vrijwilliger de rol van vicevoorzitter in de cliëntenraad van het Gelre Ziekenhuis waar 

we de schone taak hebben om de belangen van de cliënten van het ziekenhuis zo 

goed mogelijk te behartigen. Tennissen heb ik bijna mijn hele leven gedaan (ook al 

zie je dat op de baan er niet meer van af) en heb ik bij TCS al met al 17 jaar in 

verschillende bestuursfuncties en commissies geacteerd met altijd de focus op 

Jeugd en Selectiezaken. Een veilige omgeving creëren waar onze (jeugd)-leden zich 

sportief kunnen ontplooien heeft altijd hoog in het vaandel gestaan en middels de 

functie van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) hoop ik hier de komende jaren een 

steentje bij te dragen. 

 

 

 

 



Mijn naam is Marjo Prigge van der Linden, 51 jaar, gehuwd met Arvid en woonachtig 

in Teuge. Trotse moeder van onze prachtige dochter Kim en van origine kom ik uit 

het gezellige Zuiden. Ik het verleden veel in het buitenland gewerkt. In 2000 De 

Hamermolen in Ugchelen opgezet en nu ben ik eigenaresse van De Slaapfabriek in 

Teuge, een ontbijthotel met 12 kamers en sinds kort aangevuld met een 3D-geprinte 

vergaderlocatie. De rol van VCP is helemaal nieuw voor mij. Ik zal mijn uiterste best 

doen, een luisterend oor bieden daar waar nodig en integer met je 

“klacht/opmerking” omgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet eigenlijk een vertrouwenscontactpersoon (afgekort VCP)? 

Een VCP is een door de vereniging benoemd onafhankelijk persoon met 3 

hoofdtaken: 

1. De VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met 

iemand over willen spreken. 

2. De VCP verwijst door en adviseert en/of ondersteund daar eventueel bij. 

3. De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit 

ook daadwerkelijk gebeurt. 

 

Wat is ongewenst gedrag? 

Er zijn meerdere definities van, maar de volgende geeft wel een goed beeld: 

“Ongewenst gedrag is elke vorm van (seksueel-) gedrag of (seksuele-) toenadering, 

in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon 

die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren”. Als ik het kort door 

de bocht mag zeggen: alle gedrag waarvan jij vindt dat dit niet goed is en/of goed 

voelt. En dat kan dus veel zijn en is mede afhankelijk van je eigen beleving. 

Hoe gaat het dan als je een klacht/probleem hebt? 

Het meest gebruikelijk is dat je dan telefonisch contact  zoekt. Onze 

telefoonnummers zijn is 06-28828781 (Marjo) of 06-11368101 (Leo). Wij maken dan 

z.s.m. een afspraak met je. Ook via de mail mag je contact met ons opnemen 

(info@deslaapfabriek.nl, Heuvelleo@gmail.com of e-mail VCP@tcsprenkelaar.nl 

????) 

 

In het gesprek laten we jouw verhaal vertellen. Wij adviseren je - afhankelijk wat jij 

ermee wilt -  daarna verder. Wij controleren niet of een verhaal klopt, wij mogen niet 

aan waarheidsvinding doen. Jouw verhaal is onze basis. Soms is een verhaal zo 
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ernstig dat wij je adviseren om het bij een bepaald persoon / organisatie / bestuur / 

commissie te melden (= doorverwijzen).  Maar jij beslist wat er gebeurd. Wij hebben 

in principe een geheimhoudingsplicht, “in principe” omdat wij  strafbare feiten (als 

een goede burger betaamt) wel zullen moeten melden bij de daarvoor geëigende 

instanties. Wel kunnen wij je in dit proces ondersteunen. Wellicht denk je nu meteen 

aan hele zware misdrijven, dat is ook mogelijk, maar ook foute grappen, pesten, 

negeren, schelden, slaan, discriminerende opmerkingen, handtastelijkheden 

enzovoort zijn vormen van ongewenst gedrag. 

Is de VCP er ook voor diegene waarover geklaagd wordt? 

Jazeker! De VCP is onafhankelijk en oordeelt niet, maar doet de eerste opvang, 

adviseert en verwijst door. 

Waarom heeft TCSprenkelaar eigenlijk een VCP? We zijn toch een keurige 

vereniging? 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Zij zijn altijd druk 

bezig om het beleid omtrent ongewenst gedrag verder te ontwikkelen. Als VCP 

adviseren wij daarbij. Natuurlijk zijn we een keurige vereniging, maar statistisch 

gezien komt ongewenst gedrag (helaas) regelmatig voor.  Een nare constatering 

maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten dat het ook bij ons zou kunnen 

voorkomen. We hopen natuurlijk van niet. 

Wat moet je doen als je een klacht hebt en niet met de eigen VCP wil praten? 

Er is een landelijk meldpunt van het NOC*NSF waar je (dag en nacht)  contact kunt 

opnemen, het telefoonnummer daarvan is XXXXXXX. Ook is het mogelijk om naar 

een vertrouwenscontactpersoon van een andere vereniging in Apeldoorn te gaan. 

Is er nog meer over het onderwerp te vertellen? 

Ja, heel veel meer. Maar het meest belangrijke is wel gezegd. Als VCP zullen we 

ervoor zorgdragen dat op onze website een document komt te staan die wat 

uitgebreider ingaat op het onderwerp. Daarnaast zullen op z’n tijd nog wat artikelen 

verschijnen in de Topspin. Heb je nu al vragen dan kun je ons aanspreken of mailen 

(emailadres: heuvelleo@gmail.com  of info@deslaapfabriek.nl ).???? 
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